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MEGSZÜNTETNÉ A SZÁMLÁKAT NEM FIZETŐK VÉDELMÉT A KORMÁNY

Lekapcsolnák az áramot 
és a gázt

Törölni készül a bukaresti kormány azt a tavaly óta érvényben levő kedvezményt, 
ami szerint a földgáz- és elektromosenergia-számlák fi zetését következmények 
nélkül lehet halogatni. A szolgáltatóknál több mint 250 millió lej kinnlevőség hal-
mozódott fel a „védelem” miatt. „Nem értünk száz százalékban egyet azzal, hogy 
teljesen megszüntessék a védelmet, hiszen el kell fogadnunk, hogy vannak olyan 
fogyasztók, akik a járványhelyzet miatt fi zetésképtelenek. Tehát azért nem fi zetik 
a számlákat, mert nem tudják. Viszont fontosnak tartjuk, hogy a védelem csak 
rájuk vonatkozzon, és ne mindenkire, különösen ne azokra, akik visszaélnek 
ezzel, kihasználják a jogszabályban rögzített lehetőséget arra, hogy halogassák 
a fi zetést” – nyilatkozta a Krónika megkeresésére Nagy-Bege Zoltán, az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke.  7.»

Elzárhatják a gázcsapot. Hiába tart még a veszélyhelyzet, a bukaresti kormány arra készül, hogy megszünteti a számlákat nem fi zetők védelmét

Plázába csak 
vakcinával?
A továbbiakban a kormány olyan 
intézkedésekkel próbálhatja 
meg növelni az oltakozási ked-
vet a koronavírus-járvány elleni 
küzdelemben, amelyek nyomán az 
oltottak jelentős kedvezményekben 
részesülnek, például hétvégén csak 
ők járhatnak bevásárlóközpontba, 
vagy csak ők léphetnek be a ven-
déglátóhelyek belső tereibe. Erről 
a héten születhet döntés.  5.»

Fany-ügy: megtörtént 
a feljelentés
Iktatta az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács (CNCD) a 
Kolozs megyei magyarellenes 
buszsofőr és a Fany diszpécsere 
elleni panaszt. Az RMDSZ két 
további panaszossal is felvette 
a kapcsolatot, hogy derüljön ki: 
nem csak egy elszigetelt eset, ám 
végül a többi panaszos nem vál-
lalta, hogy részt vesz a hivatalos 
bejelentésben, így egyedül az a 
hölgy írta alá a kivizsgálási kérel-
met, aki a Krónikához fordult az 
esettel.  2.»

Embert ölt a medve
Hargita megyében
Egy pásztor életét vesztette, egy 
másik súlyos sérüléseket szen-
vedett egy Hargita megye északi 
részén történt hétvégi medvetá-
madás következtében. Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
bejelentette, a hatóságok elké-
szítették a nagyvad kilövésének 
engedélyeztetéséhez szükséges 
dokumentációt.  4.»

„Kivívták” az 
ötkarikás érmeket
Sporttörténelmet írva „aranyba 
borult” Magyarország a tokiói 
nyári olimpiai játékok első hét-
végéje során, de ugyanakkor Ro-
mánia is felkerült az összesített 
éremtáblára. Mindkét küldöttség 
vívásban ünnepelhetett: Szi-
lágyi Áron háromszoros olimpiai 
bajnok lett, Siklósi Gergely és 
Ana-Maria Popescu pedig ezüst-
érmesek lettek.  11.»

 » „Azt java-
soljuk, hogy 
adjanak hosz-
szabb fi zetési 
határidőt, és az-
után legyen meg 
ez a kényszerítő 
eszköz” – mond-
ta Nagy-Bege 
Zoltán.
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Klímaváltozás okozhatja 
az extrém időjárást  3.»

Békebeli hangulattal 
jubilál a TIFF  9.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
11

4
1




